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Salutació del president 
L’exercici del 2019 ha passat a la petita història del Cercle d’Infraestructures com 
el del 15è aniversari de la nostra Fundació. Ho vàrem celebrar, com no podia 
ser d’altra manera, reconeixent als nostres patrons, col·laboradors i entitats 
conveniades, les seves generoses aportacions que han fet possible les més de 
600 activitats portades a terme des d’aquell llunyà any 2004. 

L’acte commemoratiu va tenir lloc a Sabadell, a l’antiga seu de la Caixa 
d’Estalvis, un edifici modernista complementat amb un nou i excel·lent centre 
cultural. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet va presidir l’acte 
que, malgrat les inclemències meteorològiques, va comptar amb l’assistència 
de més de 150 invitats. 

Però, no es podia restringir la celebració de l’aniversari a aquest acte. El vàrem 
incloure en el marc d’un cicle de conferències en les quals diferents personalitats 
haurien de respondre a una qüestió: com hem d’actuar avui en les 
infraestructures de Catalunya amb la mirada posada en els propers 15 anys. La 
primera sessió va anar a càrrec del Secretari General d’Economia de la 
Generalitat, Albert Castellanos i ja hi han participat entre altres Josep V. Boira, 
Mercè Conesa, Isaías Tàboas, Ricard Font o Pedro Saura. 

Dissortadament, la pandèmia ens ha obligat a interrompre el cicle que esperem 
culminar tant bon punt es restableixi la plena normalitat. 

El Cercle, més enllà dels actes del 15è aniversari, va portar a terme una gran 
activitat al llarg de tot el 2019, amb sessions celebrades arreu del territori i amb 
la participació de l’entitat en els principals fòrums de debat i reflexió entorn les 
infraestructures. 

Paga la pena destacar la consolidació del Consell Assessor d’Infraestructures, 
organisme que va emetre documents de reflexió entorn l’habitatge, la 
col·laboració público privada i la gestió d’equipaments urbans. 

Per altra banda, el Cercle continua present en l’àmbit acadèmic, mitjançant la 
Càtedra d’Empresa sufragada per FCC, Construccions Rubau i Copisa. 

S’ha assolit ja la 12ena edició del Màster d’Infraestructures amb l’aixopluc de la 
FUPC i la 9ena del Màster Internacional de Gestión Pública de la Universidad del 
Pacífico de Lima. També s’ha col·laborat en el 15é Seminari de la RUITEM 
celebrat a Ciutat de Panamà així com en d’altres activitats d’aquesta xarxa 
universitària iberoamericana. 
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Als seus 15 anys la nostra Fundació ha aconseguit ser una entitat respectada i 
valorada en l’àmbit de les infraestructures i de les polítiques urbanes de 
Catalunya. En aquest sentit des de diverses administracions públiques, se’ns ha 
convidat a formar part de consells assessors i de grups de treball, al costat de les 
principals entitats econòmiques i socials del país. Hi hem aportat sempre la 
nostra opinió assenyada i racional sobre el mon de les infraestructures, 
reivindicant la necessitat de mantenir un bon nivell d’inversions públiques i de 
fomentar la col·laboració público-privada. 

Finalment cal esmentar l’estreta cooperació amb un dels nostres patrons 
fundacionals, el Col·legi de Camins, amb qui s’han co-organitzat diversos actes 
compartint la vocació de modernitat i de progrés que el nostre col·lectiu 
professional ha protagonitzat al llarg de la seva història i que, avui resulta més 
necessària que mai. 

Com sempre, cal acabar agraint el suport dels patrons, dels col·laboradors, de 
les entitats conveniades i dels amics i amigues del Cercle! 

 

 
Pere Macias i Arau 
President de la Fundació 
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Estructura 

Patrons 

   

   

   

Patronat 
• Sr. Pere Macias, president. 
• Sr. Modest Batlle, vicepresident. 
• Sr. Oriol Altisench, en representació del Col·legi de Camins i vicepresident. 
• Sr. Josep Maria Mirmi, en representació d’ ABERTIS. 
• Sr. Miguel Jurado, en representació de Construccions Rubau. 
• Sr. Jordi Ferrando, en representació de FCC Construcción.  
• Sr. Josep Gassiot, en representació del Gremi de Constructors. 
• Sr. Joaquim Llansó, en representació de la CCOC. 
• Sr. Josep Miarnau, en representació de COMSA Corporación. 
• Sr. Orlando de Porrata-Doria, en representació de COPISA. 
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Entitats conveniadas 

 
 

 

   

   

  
 

  
 

 

Contacte 
 
Col·legi de Camins 
 
Els Vergòs 16 
08017 Barcelona 
Tel. 932 043 412 
pere.macias@upc.edu 
 
Pere Macias 
President 

 
Escola de Camins 
 
Jordi Girona 1-3, Ed. B-1, 303 
08034 Barcelona 
Tel. 934 017 345 
silvia.borges@upc.edu 
 
Silvia Borges 
Secretaria 

 

http://www.fgc.cat/cat/index.asp
http://www.cambragirona.cat/
http://www.cambralleida.com/
http://www.cambrastfeliu.com/
http://www.cambrapalamos.org/
http://www.cambrareus.org/
http://www.cambratgn.com/
http://www.up.edu.pe/postgrado/
http://www.wtcbarcelona.com/index.html
http://bcnmobilitat.itt.upc.edu/esp/grupoifhp.php
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Liquidació pressupostària 2019 
Ingressos 
 

 
  

DONATIUS PATRONS PRESSUPOST INGRESOS
TOTAL 30.000,00 €        30.000,00 €               
DONATIUS COL.LABORADORS
TOTAL 42.500,00 €        37.500,00 €       
ALTRES
Rendiment capital fundacional 1.000,00 €          1.342,08 €            
Altres ingressos - conveni Diputació Barcelona 7.500,00 €          -  €                 
Aplicació romanent 2018 13.024,60 €        13.024,60 €               
JORNADA AIGUA I CIUTAT 7.000,00 €          6.619,40 €            
TOTAL 28.524,60 €        20.986,08 €       

SUMATORI INGRESSOS 101.024,60 €       88.486,08 €     

INGRESSOS
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Despeses 

  

ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST DESPESES
Serveis de professionals independents 12.000,00 €        12.054,32 €           
Serveis bancaris i similars 250,00 €             100,68 €              
Material oficina 500,00 €             242,19 €              
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.500,00 €          1.401,18 €            
Subministraments. Telèfon 1.500,00 €          1.870,71 €            
Material inventariable 1.000,00 €          256,25 €              
Correus i missatgers 250,00 €             8,77 €                  
Regals, invitacions i similars 1.500,00 €          256,32 €           
Manteniment i gestió plana web 2.500,00 €          2.429,68 €             
Primes d'assegurances (ASEPEYO) 400,00 €             -  €                    
Altres despeses 400,00 €             0,09 €-                  
TOTAL 21.800,00 €        18.620,01 €       
ACTIVITATS DIVULGATIVES PRESSUPOST DESPESES
Sessions a Barcelona 5.000,00 €          6.602,49 €         
Sessions a Lleida 500,00 €             60,50 €                
Sessions a Tarragona 500,00 €             -  €                    
Sessions a Girona 500,00 €             -  €                    
Sessions a Reus 1.000,00 €          -  €                 
Sessions a Manresa 1.000,00 €          500,00 €              
Debats Costa Brava 1.000,00 €          -  €                 
Cicle Baix Llobregat i L'Hospitalet 7.500,00 €          3.720,75 €         
Jornades de treball 5.000,00 €          673,98 €           
Altres sessions/sopars en confiança 1.000,00 €          1.026,00 €             
Altres despeses 500,00 €             -  €                    
Coordinació i difusió 6.000,00 €          5.090,90 €            
TOTAL 29.500,00 €        17.674,62 €     
ACTIVITATS FORMATIVES PRESSUPOST DESPESES
Sous i salaris 16.724,87 €        7.803,78 €         
Seguretat social 5.186,88 €          2.436,79 €         
Màster 6.000,00 €          1.752,24 €         
Programes formatius internacionals (RUITEM+MÀSTER) 7.500,00 €          6.470,92 €         
TOTAL 35.411,75 €        18.463,73 €     
ALTRES ACTIVITATS PRESSUPOST DESPESES
Estudis, treballs de recerca i congresos 2.000,00 €          1.367,28 €            
Col.laboracions en organismes 2.500,00 €          -  €                 
15 anys de Cercle 23.339,42 €     
Consell Assessor d'Infraestructures 1.500,00 €          1.176,67 €            
TOTAL 6.000,00 €          25.883,37 €     
PUBLICACIONS PRESSUPOST DESPESES
Quaderns de Disseny 1.000,00 €          1.200,00 €            
Jornada Aigua i Ciutat 7.185,78 €          6.619,40 €            
TOTAL 8.185,78 €          7.819,40 €            

SUMATORI  DESPESES 100.897,53 €       88.461,13 €     

INGRESOS - DESPESES 127,07 €             24,95 €           

DESPESES
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 Balanç i resultats 
Actiu 

 

 

Passiu 
 

 
  

COMPTE 2019 2018 2017
20600 Aplicacions informàtiques               600,00 €        600,00 €                600,00 € 
21500 Mobiliari            4.126,48 €     4.126,48 €             4.126,48 € 
21600 Equips per a processaments d’informació            2.179,82 €     2.179,82 €             1.760,74 € 
28060 Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques -             600,00 € -      600,00 € -              600,00 € 
28150 Amortització acumulada de mobiliari -          4.126,48 € -   4.126,48 € -           4.126,48 € 
28160 Amortització acumulada d’equips per a proc dnformació 1.970,29 €-           1.714,04 €-    1.457,79 €-            
44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l’activitat            5.000,00 €     5.000,00 €                      -   € 
44500 Deutors diversos                      -   €     3.276,90 €                      -   € 
44600 Usuaris i deutors de cobrament dubtós          17.000,00 €    17.000,00 €           17.000,00 € 
47080 Hisenda Pública deutora per subvencions concedides                      -   €     7.500,00 €             7.500,00 € 
47090 Hisenda Pública deutora per devolució d'impostos               114,52 €        239,40 €                      -   € 
49000 Deteriorament de valor de crèdits per activitats -        17.000,00 € -  17.000,00 € -         17.000,00 € 
54002 Inversions financeres a c/t: Fons d'Inversió          19.843,04 €    19.113,12 €                      -   € 
54801 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 1                      -   €    20.000,00 €           40.000,00 € 
54802 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 2                      -   €    32.000,00 €           32.000,00 € 
57200 Banc de Sabadell          51.972,30 €    64.495,66 €           55.373,82 € 
57201 Banco Caminos          53.508,80 €     1.020,60 €                      -   € 
TOTAL ACTIU 130.648,19 €        153.111,46 € 135.176,77 €        

ACTIU

COMPTE 2019 2018 2017
10000 Fons dotacional          78.000,00 €            78.000,00 €           78.000,00 € 
11300 Reserves especials          14.500,00 €            14.500,00 €           14.500,00 € 
12000 Romanent          98.938,47 €            78.913,87 €           73.889,87 € 
12100 Excedents negatius d’exercicis anteriors -        46.915,57 € -          46.915,57 € -         38.746,38 € 
12900 Excedent exercici -        19.619,05 €            20.024,60 € -           2.959,14 € 
41000 Creditors per prestacions de serveis            1.375,70 €             3.180,34 €             5.471,30 € 
41090 Creditors per prestacions de serveis pendents            3.364,39 €             3.458,42 €             3.486,22 € 
46500 Remuneracions pendents de pagament                      -   €                500,00 €                286,11 € 
47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades            1.004,25 €                769,92 €                707,33 € 
47600 Organismes de la Seguretat Social, creditors                      -   €                515,63 €                286,11 € 
52050 Tarja de crèdit                      -   €                       -   €                      -   € 
55101 Altres deutes: Comptes Corrents                      -   €                164,25 €                255,35 € 
TOTAL PASSIU 130.648,19 €        153.111,46 €         135.176,77 €        

PASSIU
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Romanents 

 
  

ANY ANY ACUMULAT
Any 2006 21,48 €-              21,48 €-               
Any 2007 46.905,01 €       46.883,53 €        
Any 2008 30.081,41 €-       16.802,12 €        
Any 2009 8.929,60 €         25.731,72 €        
Any 2010, regularització comptable 664,05 €-            25.067,67 €        
Any 2010 15.122,30 €       40.189,97 €        
Any 2011 15.855,56 €-       24.334,41 €        
Any 2012 1.458,02 €-         22.876,39 €        
Any 2013 21.432,80 €-       1.443,59 €          
Any 2014 8.008,33 €         9.451,92 €          
Any 2015 14.582,65 €       24.034,57 €        
Any 2016 10.922,87 €       34.957,44 €        
Any 2017 2.959,14 €-         31.998,30 €        
Any 2018 20.024,60 €       52.022,90 €        
Any 2019 19.619,05 €-       32.403,85 €        
TOTAL 32.403,85 €         

DETALL DE ROMANENTS
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Comptes de pèrdues i guanys 
 

 
  

COMPTE 2019 2018 2017
62200 Reparacions i conservació -  €                  -  €                  -  €                   
62300 Serveis de professionals independents          35.830,91 €          26.301,66 €          30.870,97 € 
62301 Conferenciants i professors              500,00 €           4.305,00 €            1.329,47 € 
62302 Treballs de recerca i congressos                50,00 €                     -   €               100,00 € 
62303 Coordinacions           6.450,00 €           4.200,00 €            4.800,00 € 
62304 Assessories i similars          12.054,32 €          11.192,50 €          11.434,50 € 
62400 Transports                     -   €                     -   €            3.540,59 € 
62600 Comissions bancàries              100,68 €              174,53 €               152,94 € 
62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques           1.558,48 €              974,55 €            4.374,01 € 
62701 Regals, invitacions i similars              581,32 €           1.622,85 €            2.967,54 € 
62803 Telèfon i comunicacions per internet           3.006,16 €           3.213,17 €            2.612,93 € 
62901 Material d'oficina              833,58 €              611,38 €            2.100,89 € 
62902 Correus i missatgers                  8,77 €                15,44 €                      -   € 
62903 Sessions del Cercle d'Infraestructures           4.058,16 €              100,00 €            3.116,06 € 
62904 Impremta           4.917,50 €                     -   €            6.000,80 € 
62905 Manteniment pàgina web           2.429,68 €              536,03 €               398,80 € 
62907 Dietes i desplaçaments           4.869,97 €           4.446,73 €               734,77 € 
62908 Transcripcions                     -   €                     -   €            3.557,40 € 
62909 Convenis col·laboració Cercle                     -   €                     -   €                      -   € 
62910 Allotjaments                87,69 €              680,77 €            2.046,28 € 
62959 Altres despeses              627,09 €           1.877,30 €               646,90 € 
64000 Sous i salaris           7.803,78 €          16.438,76 €            4.277,16 € 
64200 Seguretat Social           2.436,79 €           5.186,49 €            1.163,42 € 
66800 Perdues en inversions financeres                     -   €              886,88 €                      -   € 
68100 Amortització de l’immobilitzat material              256,25 €              256,25 €               226,20 € 
TOTAL 88.461,13 €         83.020,29 €         86.451,63 €         

COMPTE 2019 2018 2017
72400 Subvencions oficials a les activitats                     -   €           7.500,00 €            7.500,00 € 
72800 Donatius de patrons          30.000,00 €          30.000,00 €          30.000,00 € 
72801 Donatius de col·laboradors          37.500,00 €          42.500,00 €          42.500,00 € 
75900 Ingressos per serveis diversos                     -   €          21.634,90 €            3.481,77 € 
76380 Benefici per la valoració d'inversions pel seu valor raonable              729,92 €                     -   €                      -   € 
76900 Interessos de comptes bancaris              602,72 €           1.260,00 €                      -   € 
76901 Interessos de comptes no bancaris                  9,44 €                     -   €                 10,72 € 
77800 Ingressos excepcionals                     -   €              149,99 €                      -   € 
TOTAL 68.842,08 €         103.044,89 €       83.492,49 €         

RESULTAT 19.619,05 €-    20.024,60 €    2.959,14 €-       

INGRESSOS

DESPESES
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Evolució dels ingressos 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PATRONS COL.LABORADORS ALTRES TOTAL Lineal (TOTAL)

ANYS PATRONS COL.LABORADORS ALTRES TOTAL ACT.
2007 54.000,00 €    67.000,00 €             49.212,02 €    170.212,02 €  23
2008 48.000,00 €    73.500,00 €             44.275,92 €    165.775,92 €  28
2009 60.000,00 €    68.500,00 €             63.307,65 €    191.807,65 €  30
2010 70.000,00 €    63.500,00 €             10.642,77 €    144.142,77 €  34
2011 72.000,00 €    63.000,00 €             12.282,72 €    147.282,72 €  32
2012 64.000,00 €    56.000,00 €             4.917,39 €      124.917,39 €  30
2013 42.000,00 €    51.000,00 €             5.797,00 €      98.797,00 €    32
2014 31.000,00 €    74.500,00 €             4.605,35 €      110.105,35 €  30
2015 30.000,00 €    68.500,00 €             2.284,63 €      100.784,63 €  42
2016 30.000,00 €    68.000,00 €             6.000,00 €      104.000,00 €  28
2017 30.000,00 €    42.500,00 €             21.904,64 €    94.404,64 €    32
2018 30.000,00 €    42.500,00 €             34.317,22 €    106.817,22 €  18
2019 30.000,00 €    37.500,00 €             20.986,06 €    88.486,06 €    23
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Convenis de col·laboració 
S’han renovat diversos convenis de col·laboració amb entitats que venen 
col·laborant amb la Fundació en l’organització de les sessions i ens universitaris de 
cara a les activitats formatives. 

Convenis per les activitats divulgatives: 

1. UTE SERUNION, Sau – WORK TEAM SOLUTION, SL, UTE WTC 

Convenis per les activitats formatives: 

1. Fundació Politècnica de Catalunya 

2. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

3. Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas Municipales 

4. Universidad del Pacífico de Lima 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
Presentació - Activitats divulgatives - 

Col·laboracions - Activitats formatives – 
Publicacions – El Cercle en dades 



 

  



Fundació Cercle d’Infraestructures 
Memòria 2019 25 

 

Presentació 
La Fundació Cercle d’Infraestructures ha estat present en tot el territori català 
duent a terme un ambiciós programa d’actuació en l’àmbit de les 
infraestructures, l’economia i la formació. 

S’han realitzat un total de 23 activitats. 

A la metròpoli de Barcelona s’han realitzat un total de 19 activitats: 

3 sessions al WTCB 
• El 24 de gener, amb la participació de Pedro Saura, secretari d’Estat 

d’Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment 
• El 22 de febrer, la presentació de l’Informe Euroconstruct del segon 

semestre 2018 a càrrec del Josep Ramon Fontana, cap del Departament 
de Mercats de l’ITeC 

• El 30 d’octubre, amb la participació de l’Albert Castellanos, secretari 
general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya 

3 sessions del cicle Desenvolupament Econòmic al Baix Llobregat i L’Hospitalet. 
El factor de les infraestructures 

• Park & Ride, baules del transport públic, el 16 de gener a Sant Joan Despí. 
• Un DAFO al Baix, territori logístic, el 12 de març i a Sant Boi de Llobregat. 
• La Universitat, infraestructura del coneixement per al territori, el 26 de 

novembre al Campus UPC de Castelldefels. 

Un debat electoral a l’Escola de Camins de Barcelona sobre les infraestructures 
de mobilitat, el 13 de maig amb la participació de:  

• Janet Sanz, candidata per Barcelona en Comú 
• Francina Vila, candidata per Junts per Catalunya 
• Carlos Rivadulla, candidat per Canvi-Ciutadans 
• Pep Salas, candidat per ERC 
• Laia Bonet, candidata pel PSC 
• Òscar Ramírez, candidat pel PPC 
• Marc Cerdà, candidat per la CUP Capgirem Barcelona 

Un cicle de 7 conferències nomenat Matins Cerdà: la ciutat a debat sobre la 
ciutat i el seus models i a on els candidats i candidates a l’Alcaldia de Barcelona, 
ens van explicar la seva visió, dins d’un espai obert, de diàleg i reflexió. Cicle 
organitzat pel Col·legi de Camins de Catalunya, Asinca i la Fundació. 

Dintre de la Jornada Catalana de la Mobilitat, una sessió sobre la ciberseguretat 
del transport flexible, l’11 d’abril a Can Rius, i amb la participació de Roger 
Martínez, cap de la Unitat de Ciberseguretat de Mossos d’Esquadra, l’Oriol 
Torruella, director general del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya, Eloi Castellarnau, advocat i el responsable d’Organització i 
Ciberseguretat a Autopistas, Àngel Pérez. 
  

https://jornadamobilitat.cat/speaker/roger-martinez/
https://jornadamobilitat.cat/speaker/roger-martinez/
https://jornadamobilitat.cat/speaker/oriol-torruella/
https://jornadamobilitat.cat/speaker/oriol-torruella/
https://jornadamobilitat.cat/speaker/eloi-castellarnau/
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Presentació, el 28 de febrer, al Col·legi de Camins de Catalunya de l’“Estudio de 
Implementación de peajes urbanos para ciudades de España”, realitzat per la 
consultora Idencity i el 12 de febrer la presentació del llibre Avions i aeroports. 
Una visió des de dins, de l’autor Òscar Oliver. 
Commemoració, a la Fundació Caixa Sabadell, del 15è aniversari de la 
Fundació Cercle d’Infraestructures 2004-2019, amb la participació del conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el 4 de desembre de 2019. 

El 23 de maig una sopar col·loqui amb el director de l’Escuela de Gestión Pública 
de la Universidad del Pacífico, José Luis Bonifaz. 

A la resta de seus 4 activitats: 

2 sessions a Girona 
• El 3 d’abril, amb la participació de la presidenta del Port de Barcelona, 

Mercè Conesa 
• El 14 de maig, amb la participació del director general de Transports i 

Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa 

1 sessió a Lleida 
• El 22 de març, amb la participació del secretari d’Infraestructures i 

Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín 

1 sessió a Manresa 
• El 24 de maig, amb la participació de Joaquim Sabaté, professor i doctor 

arquitecte, llicenciat en Ciències Econòmiques i catedràtic del 
departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 

La Fundació ha estat present en els següents actes: 
• Nit de les infraestructures, al juny 
• Premis Mobilicat, a l’abril 
• Jornada Catalana de la Mobilitat, a l’abril 
• Tribuna Barcelona, al setembre 
• Amics del País, al desembre 

En el marc formatiu i dintre del curs acadèmic 2018/2019 s’ha realitzat la dotzena 
edició del Màster Gestió de les Infraestructures que inclou els cursos de postgrau 
de Gestió d’Empreses d’Obra Pública i Gestió Privada d’Infraestructures.  

Per tercer any s’ha realitzat, al febrer, el seminari internacional de polítiques 
publiques Paris Madrid Barcelona coorganitzat amb la École des Ponts de Paris 
Tech i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Madrid.  

S’ha renovat el conveni de col·laboració amb la Universitat del Pacifico per a 
realitzar la novena edició del màster internacional, rebent els alumnes 
d’aquesta universitat al maig. 
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S’ha donat suport econòmic a la revista Quaderns de Disseny, publicada des de 
la Càtedra Cercle d’Infraestructures. 

La pàgina web ofereix un espai d’informació, d’interacció i d’intercanvi de 
coneixements per a totes aquelles persones inquietes i preocupades per les 
infraestructures. A la web es troba informació relacionada amb el mon de les 
infraestructures i recull tota la documentació, articles i presentacions que es van 
generant en l’activitat de la Fundació. 

La Fundació Cercle ha estat present a Panamà en col·laboració amb la RUITEM 
(Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad). 
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Activitats divulgatives 
Les activitats divulgatives del Cercle tenen l’objectiu de donar a conèixer a la 
societat civil, acadèmica i empresarial les qüestions d’actualitat que fan 
referència a les infraestructures. 

Les sessions  
Les sessions del Cercle, consistents en conferències col·loqui, tenen lloc 
periòdicament a les quatre capitals catalanes.  

1. Los PGE 2019 en Cataluña ante los desafíos de la Política de Infraestructuras 
del Transporte 

Pedro Saura, secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, del 
Ministeri de Foment, va inaugurar, el 22 de gener de 2019, les sessions del Cercle 
a Barcelona. Durant la seva intervenció va comunicar que, segons les previsions 
de l'OCDE, la demanda de transport augmentarà més que l'economia en els 
propers anys. El PIB mundial es duplicarà en 20 anys (2010-2030), el tràfic de 
passatgers ho farà en 15 anys, en 20 anys es triplicaran els avions de càrrega i 
els vaixells marítims estaran a prop de quadruplicar-se en el 2030 respecte al 
2010. 

2. PREVISIONS EUROCONSTRUCT 2019-21: Construcció a Europa 

El director general, Francisco Diéguez i el cap del departament de Mercat de 
l’ITEC, Josep Ramon Fontana van presentar, el 22 de febrer a Barcelona, l’informe 
d’hivern, referent a les previsions del sector de la construcció a Espanya i Europa. 

La previsió a mitjà termini contempla una continuació de la tendència positiva 
en 2020 (1,6%) i 2021 (1,3%) però a ritmes inferiors als de l’economia i amb una 
reordenació en la manera que cada subsector contribueix al creixement. 
3. Presentació de l’ Estudio de implementación de peajes urbanos para 

ciudades de España 
El 28 de febrer, es va presentar al Col·legi de Camins l’ Estudio de 
implementación de peajes urbanos para ciudades de España de la mà del Sr. 
Javier Serra, director general de IdenCity Consulting, acompanyat del Sr. Sergi 
Sauri, director del Cenit (Centre d'Innovació del Transport), el Sr. Ricard Riol, 
president PTP (Promoció del transport Públic) i la Sra. Berta Fauro, consultora de 
l’Àrea d’Innovació, Transport i Logística de l’Institut Cerdà. 

L'estudi permet: 

• Realitzar una anàlisi i diagnòstic basat en  les dades de 4 ciutats de 
referència europees (Londres, Milà, Estocolm i Göteborg) abans i després 
de l'aplicació del peatge urbà. Aquesta anàlisi s'ha realitzat per a una 
totalitat de 50 indicadors de les dimensions de: mobilitat, sostenibilitat 
ambiental, salut i seguretat, estructura física del territori i 
desenvolupament econòmic. 

• Desenvolupar un model per extrapolar aquests resultats observats al 
conjunt de ciutats espanyoles. 

• Extrapolar el model desenvolupat a les ciutats de Barcelona i Madrid. 
  

https://www.cercleinfraestructures.cat/previsions-euroconstruct-2019-21-construccio-europa/
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4. De l’expectativa a la realitat: Lleida- Alguaire plataforma industrial 

aeronàutica 
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, va 
avançar, el 22 de març a la Cambra de Comerç de Lleida, la previsió d'inversió 
en l'aeroport, una part d’aquesta inversió lligada a l'ampliació de la plataforma 
i el conjunt en diversos projectes empresarials que estan en diferents nivells de 
maduració. 

5. El tràfic portuari i les propostes de futur 
El 3 d’abril i a la Cambra de Comerç de Girona, la presidenta del Port de 
Barcelona, Mercè Conesa, va apuntar a un nou creixement de doble dígit en 
contenidors per a 2019 i a la necessitat d’una voluntat política, una dotació 
pressupostària i una solució tècnica consensuada per a resoldre els accessos 
portuaris. 

6. El transport per carretera i la logística: infraestructures, sostenibilitat i mercat 
Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya, va participar el 14 de maig a la Cambra de Comerç de Girona, on 
va reclamar un pacte de país per a la logística del futur, competitiva però al 
mateix temps respectuosa amb el medi ambient. 

7. Les ciutats mitjanes en l’era de les megalòpolis. 
En aquesta ocasió, el ponent convidat va ser el Sr. Joaquim Sabaté, professor i 
doctor arquitecte, llicenciat en Ciències Econòmiques i catedràtic del 
departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica 
de Catalunya a on va exposar la mancança de models i instruments de 
governança, el 24 de maig a la Cambra de Comerç de Manresa. 

8. Cap a les infraestructures de la Catalunya del 2034 
El secretari general del Departament de Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, Albert Castellanos, va ser l’encarregat d’inaugurar, el 30 d’octubre, el 
cicle de conferències organitzat amb motiu del 15è aniversari de la Fundació a 
Barcelona. Durant la sessió, el secretari va assegurar que “els Pressupostos de la 
Generalitat pel 2020 marcaran l’inici d’un procés de recuperació de la inversió 
pública del Govern a Catalunya” i que “seran un punt d’inflexió” en aquest 
àmbit. 
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Recull fotogràfic 
 

 
Foto 1. Pedro Saura 

 
Foto 2. Presentació informe Euroconstruc 2018 

 
Foto 3. Presentació Estudi implementació 

 peatges urbans per a ciutats d’Espanya 
 

Foto 4. Isidre Gavín 

 
Foto 5. Mercè Conesa 

 
Foto 6. Pere Padrosa 

 
Foto 7. Joaquim Sabaté 

 
Foto 8. Albert Castellanos 
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Els debats 
Els debats del Cercle son un espai per debatre i conèixer les inquietuds que 
preocupen i ocupen al territori. 

Durant el 2019 s’ha organitzat un debat: 

9. El debat de les infraestructures de mobilitat 
A l’Escola de Camins i organitzat conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures, 
ASINCA i el Col·legi de Camins, es va dur a terme un debat sobre infraestructures 
de mobilitat a on van participar els representants dels grups polítics amb 
representació a l’Ajuntament de Barcelona a les Eleccions Municipals. 

El debat va tenir lloc el dilluns 13 de maig a la Sala d’Actes de l’Escola i el va 
presentar i moderar la periodista Eva Arderius. 

Hi van participar:  
• Janet Sanz, candidata per Barcelona en Comú 
• Francina Vila, candidata per Junts per Catalunya 
• Carlos Rivadulla, candidat per Canvi-Ciutadans 
• Pep Salas, candidat per ERC 
• Laia Bonet, candidata pel PSC 
• Òscar Ramírez, candidat pel PPC 
• Marc Cerdà, candidat per la CUP Capgirem Barcelona 

 

 
Foto 9. Els participants del debat 
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Els cicles 
Els cicles donen la oportunitat de conèixer posicions diverses entorn una 
temàtica d’actualitat. 

Matins Cerdà: la ciutat a debat 
Els matins Cerdà van oferir un espai obert, de diàleg i reflexió sobre la ciutat i els 
seus models. Van participar els candidats i candidates a l’Alcaldia de Barcelona, 
a qui els vàrem proposar explicar la seva visió per a la ciutat.  

Hi van participar: 
10. Anna Saliente, de la CUP, el 20 de febrer 
11. Josep Bou, del PPC, l’1 de març 
12. Jaume Collboni, del PSC, el 6 de març 
13. Ernest Maragall, d’ERC, el 15 de març 
14. Manel Valls, de Valls BCN 2019, el 18 de març 
15. Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, el 2 d’abril 
16. Ada Colau, de BComú, el 5 d’abril 
Aquest cicle va ser conduit pel professor de comunicació política, Toni Aira i la 
periodista Eva Arderius. Totes les sessions es van poder seguir per streaming a 
través dels canals corporatius del Col·legi i les seves xarxes socials. 
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Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat i L’Hospitalet, el factor de 
les infraestructures 
La Fundació Cercle d’Infraestructures i BCN Content Factory han organitzat tres 
sessions en el marc del Cicle Desenvolupament Econòmic al Baix Llobregat i 
L’Hospitalet, el factor de les infraestructures, un projecte d’informació, 
comunicació i divulgació per donar a conèixer les possibilitats i oportunitats de 
desenvolupament econòmic a la comarca del Baix Llobregat i L’Hospitalet a 
partir de les infraestructures:  

17. Park & Ride, baules del transport públic 
El 16 de gener, i a Sant Joan Despí, el president de la PTP, Ricard Riol, va fer una 
reflexió sobre el pes del “park & ride” a les polítiques del transport públic insistit 
en la necessitat de planificar un reforç de la xarxa de transport públic com a 
mesura principal i necessàriament prèvia. 

18. Un DAFO al Baix, territori logístic 
El 12 de març, i a Sant Boi de Llobregat, director general de Centrals i 
Infraestructures per la Mobilitat i les Activitats Logístiques SAU (CIMALSA), Enric 
Ticó, va incidir en la necessitat de preservar i protegir el sol de tal forma que el 
que es posi a disposició de la logística sigui finit. També va apel·lar per la 
alliberació de les infraestructures de energia sostenibles. 

19. La Universitat, infraestructura del coneixement per al territori 
El 26 de novembre, i al Campus UPC de Castelldefels, el vicerector de 
Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC, Jordi Berenguer, va  
anunciar la contractació d'un “dinamitzador” per a millorar la col·laboració 
entre la universitat catalana i el Parc Agrari. El dinamitzador, Joan Simó, que va 
començar la seva labor la setmana passada, té la missió de potenciar les 
relacions no sols amb el Consorci del Parc Agrari, sinó també amb Mercabarna. 

 

 

Foto 17. Sessió a Sant Joan Despí 

 

Foto 18. Sessió a Sant Boi de Llobregat 

 

Foto 19. Sessió a Castelldefels 
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15 anys de Cercle 
20. El 4 de desembre a la Fundació 1859 Caixa Sabadell, va tenir lloc la 

celebració del 15è aniversari de la Fundació Cercle d’Infraestructures. Va ser 
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet qui va commemorà 
aquest acte. 

 
Foto 20. Patrons i col·laboradors de la Fundació Cercle d’Infraestructures 

 

Altres activitats 
21. Presentació Llibre Òscar Oliver 
El Col·legi de Camins va acollir la presentació del llibre Avions i aeroports. Una 
crònica des de dins, d’Òscar Oliver, director General del Centre d’Estudis del 
Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO). 

El llibre pretén posar a l’abast del públic el món de l’aviació moderna i del 
transport aeri des de l’experiència personal i el coneixement adquirit del propi 
autor. 

22. Jornada Catalana de la Mobilitat 
La Jornada Catalana de la Mobilitat va tenir lloc el 11 d’abril a Caldes de 
Montbui, consolidant-se com a cita ineludible i única per conèixer les darreres 
novetats tecnològiques i experiències innovadores a nivell internacional, per 
millorar la qualitat de les infraestructures de mobilitat i els serveis de transport, i 
per contribuir a una gestió més eficient i sostenible de la mobilitat. 

La Fundació va estar present en aquesta jornada organitzant la sessió la 
Ciberseguretat del transport flexible, a on van intervenir el director general del 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, Oriol Torruella, el 
responsable d’Organització i Ciberseguretat a Autopistas, Àngel Pérez, 
l’advocat, Eloi Castellaranau i el cap de la Unitat de Ciberseguretat de Mossos 
d’Esquadra, Roger Martínez. 
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23. Sopar-col·loqui 
Els sopars col·loqui s’han dedicat a conèixer les grans iniciatives empresarials en 
el sector de la logística i de les infraestructures, gracies a la presència de:  

José Luis Bonifaz, director de l’ Escuela de Gestión Pública de la Universidad 
del Pacífico i consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, que ens va 
parlar del mercat d’infraestructures a Sud-america, el 23 de maig a 
Barcelona. 

Premis 
El president de la Fundació va formar part del jurat dels Premis Mobilicat, lliurats 
el 10 d’abril a l’Espaiu Can Rius de Caldes de Montbui dirigits a reconèixer la 
tasca que institucions públiques i empreses privades realitzen en l’àmbit de la 
mobilitat a Catalunya, dels Premis El Vigia, lliurats el 6 de novembre a les millor 
iniciatives en Transport, Logística i Infraestructures i del Premis a la millor 
Infraestructura 2018, lliurat dintre de la Nit de les Infraestructures el 13 de juny a 
la Sala Magna de Foment del Treball. 

Col·laboracions 
La col·laboració amb diferents institucions resulta molt beneficiosa tant per 
l’intercanvi d’idees com pel desenvolupament de nous projectes d’investigació 
i innovació. Gracies a aquestes col·laboracions, la Fundació contribueix a la 
generació i a la transferència de coneixement de la Universitat al mon 
empresarial i institucional. 

 

RUITEM 
XIV Fòrum Internacional RUITEM 
El 16 i 17 de juliol, va tenir lloc a Panamà, el XIV Fòrum Internacional de la RUITEM. 

Al llarg de diferents jornades es van abordar qüestions relacionades amb la 
governança, el desenvolupament local, el turisme i el medi ambient, amb 
experts docents i professionals de diverses universitats de la Península Ibèrica i 
Llatinoamèrica com el Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Mèxic, Panamà, el Perú, Portugal i Paraguai. 

 

 
Foto 21. Membres de la RUITEM 
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Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 
III Jornada sobre la Gestió de les Infraestructures i els Equipaments: 
Finançant futur 
El 21 de novembre va tenir lloc, a l’Escola de Camins de Barcelona la tercera 
jornada sobre la implantació d’un nou model de finançament de les 
infraestructures i els equipaments organitzada per la Cambra Oficial de 
Contractistes d’Obres de Catalunya i el suport de la pròpia Escola. 

Activitats formatives 

Màster Gestió de les infraestructures 
Des de l’inici del projecte, la Fundació Cercle d’Infraestructures ha donat suport 
a aquesta iniciativa, a la qual cada any s'incorporen també alumnes d'altres 
nacionalitats atrets pel prestigi del propi Màster, alumnes que contribueixen a 
enriquir l'intercanvi de coneixements i vivències que el curs proporciona. En el 
programa del màster del curs acadèmic 2019 s’han fet millores tant des del punt 
de vista dels continguts com de la estructura modular. La oferta formativa 
presentada és d’un màster i dos cursos de postgrau. 

En aquesta edició del màster, iniciada al gener del 2019 el número d’alumnes 
matriculats al màster va ser de 8, els matriculats al curs de Gestió d’Empreses 
d’Obres Públiques 4 de 1 i al curs de Gestió Privada d’Infraestructures de 2. 

Màster amb la Universidad del Pacífico de Lima, Perú  
Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras 
La novena edició del màster va rebre als alumnes a l’Escola de Camins a l’abril 
i al mes de juny, i es va inicià la desena a Lima. 

Seminari internacional 
Seminari emmarcat en l’agermanament del Master Politique Publique et 
Développement de l’École des Ponts ParisTech, Màster de Gestió de les 
infraestructures de la UPC de Barcelona i Máster Internacional en empresa y 
políticas públicas de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Madrid, 
en el que es van tractar aspectes sobre polítiques urbanes i de seguretat. 
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Publicacions 

Aigua i Ciutat 2018 

 

Al desembre va sortir publicada el recull de les 
presentacions i els debats que van tenir lloc durant 
la Jornada Aigua i Ciutat celebrada al Palau 
Macaya de Barcelona el 19 de febrer de 2018. 

 

Quaderns de Disseny 

 

Al juny va sortir publicada la onzena edició de la revista 
amb la col·laboració dels següents autors: 

• Victor Yepes, Dr. Enginyer de Camins. Catedràtic 
d'Universitat. Departament d'Enginyeria de la 
Construcció i Projectes d'Enginyeria Civil. 
Universitat Politècnica de València 

• Manel Reventós, Enginyer de Camins, Canals i 
Ports. Fundador i Director d’Enginyeria Reventos 

• Florentino Regalado, Dr. Enginyer de Camins, 
Canals i Ports. Professor Titular d'Introducció a les 
Estructures i Ponts E.T.S.A. i E.I.C.C.P. d'Alacant. Dir. 
General de Florentino Regalado i Assoc. Enginyers. 

• Angel Aparicio, Dr. Enginyer de Camins, Canals i 
Ports. Universitat Politècnica de Madrid 

 

 

Al desembre va sortir publicada la dotzena edició de la 
revista amb la col.laboració dels autors: 

• Arcadio Gil, Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
Conseller Delegat de LaSBA 

• Jesús Beas, Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
Universitat de Granada 

• Francisco Bueno, Dr. Enginyer de Camins, Canals i 
Ports. Universitat de Burgos 

• Santiago Hernández, Dr. Enginyer de Camins, 
Canals i Ports. Catedràtic de Ponts de la Universitat 
de Corunya. Fellow d'AS 

• César Lanza, Enginyer de Camins, Canals i Ports i 
Historiador de l'Art. Director de Tecnova 
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Pàgina web 
La pàgina web continua sent la plataforma principal d’informació, divulgació i 
documentació de la Fundació. Els usuaris poden trobar tota la informació 
relacionada amb les activitats organitzades, així com la documentació de totes 
les activitats realitzades. La pàgina també ofereix un espai de divulgació per a 
les empreses col·laboradores de la Fundació. 
  



Fundació Cercle d’Infraestructures 
Memòria 2019 39 

 

El Cercle en dades 
Nombre d’activitats i ponents per any 
 

 
 

Presencia en el territori 
 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ACT. 30 34 32 30 32 30 42 30 32 20 23
PONENTS 38 56 59 50 53 66 72 62 91 71 35
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PROPOSTA D’ACTIVITATS 2020 
Activitats divulgatives - Activitats 

formatives – Col·laboracions -
Publicacions 
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Activitats divulgatives 
La FCI continuarà la seva activitat de difusió en les diferents seus. En aquests 
moments s’han programat les següents: 

Sessions 
Donarem continuïtat al cicle Cap a les Infraestructures de la Catalunya del 2034, 
amb els següents participants 

1. Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
2. Isaías Táboas, President de la entitat pública empresarial RENFE-Operadora 
3. Ignasi Sayol, president de PIMEC Logística i del Clúster Logístic de Catalunya 
4. Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona 
5. Josep Vicent Boira, comissionat del Govern d’Espanya per al desenvolupament 

del corredor mediterrani 
6. Enric Ticó, director general de CIMALSA 
7. Elena Campelo, Senior Aviation Engineer al Banc Europeu d’Inversions 
8. Josep Maria Cruset, president del Port de Tarragona 
9. Òscar Oliver, director general del Centre d'Estudis del Transport per a la 

Mediterrània Occidental (CETMO) 
10. Petros Papaghiannakis, director de TP Ferro 
11. Damià Calvet, conseller de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
 

Debats 
12. El vehicle elèctric, element clau de la transició energètica 

• Assumpta Farran, membre del patronat de la Fundación Renovables 
• Gabriel Prat, cap d'Operacions a SELBASOLUTIONS 

13. La mobilitat a les comarques gironines 
• David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de 

Catalunya 
• Àlex Gilabert, director gerent  de TEISA 
• Francesc Ventura, arquitecte i expert en mobilitat 

14. La connectivitat 5G: reptes i oportunitats per a la competitivitat del territori 
15. 5GMED: La mobilitat del futur al corredor del Mediterrani 
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Workshop 
16. Els efectes del creixement poblacional i l’agenda 2030 en l’habitatge, jornada 

organitzada amb el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 
17. Jornada Aigua i Ciutat 2020. L’aigua a la metròpoli de Barcelona, jornada 

organitzada amb el Institut Flumen i Agbar i amb el suport de la Fundació la Caixa 
18. Sessió Vicent Guallart, sessió individual vinculada a la  presentació de la Jornada 

Aigua i Ciutat 2020 
 

Cicles 
Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat i L’Hospitalet, el factor de les 
infraestructures 
19. El Port, infraestructura de sostenibilitat per a les ciutats, amb la participació de la 

presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa 

Altres activitats 
20. Presentació de la publicació Aigua i Ciutat 2018 

Publicacions 
Quaderns de disseny 

Col·laboracions 
Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 
Jornada catalana de la mobilitat 
RUITEM 

Activitats formatives 
Formació acadèmica 

• Màster Gestió de les Infraestructures 
• Màster Internacional Servicios Urbanos y Regulación 
• Curs de postgrau Gestió d’Empreses d’Obra Pública 
• Curs de postgrau Gestió Privada d’Infraestructures  
• Màster Internacional en Empreses y Políticas Públicas (MIEPP) 
• Seminari Internacional Urban Governance Winter School Barcelonaz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 2020 
Ingressos i despeses 

  



 

 
 



Fundació Cercle d’Infraestructures 
Memòria 2019 47 

 

Pressupost 2020 
 

 

 

DONATIUS PATRONS 2020
TOTAL 10.000,00 € 
DONATIUS COL.LABORADORS
TOTAL 20.000,00 € 
ALTRES
Rendiment capital fundacional 488,20 €      
JORNADA AIGUA I CIUTAT 15.479,00 € 
TOTAL 15.967,20 € 

SUMATORI INGRESSOS 45.967,20 € 

INGRESSOS

ADMINISTRACIÓ GENERAL 2020
Serveis de professionals independents 12.000,00 € 
Serveis bancaris i similars 250,00 €      
Material oficina 300,00 €      
Publicitat, propaganda i relacions públiques -  €           
Subministraments. Telèfon 1.500,00 €   
Material inventariable 1.000,00 €   
Correus i missatgers 100,00 €      
Regals, invitacions i similars -  €           
Manteniment i gestió plana web 400,00 €      
Altres despeses 400,00 €      
TOTAL 15.950,00 € 
ACTIVITATS DIVULGATIVES 2020
Sessions a Barcelona 5.000,00 €   
Sessions a Lleida 100,00 €      
Sessions a Tarragona 100,00 €      
Sessions a Girona 600,00 €      
Sessions a Reus 100,00 €      
Sessions a Manresa 100,00 €      
Debats Costa Brava -  €           
Cicle Baix Llobregat i L'Hospitalet 1.300,00 €   
Jornades de treball -  €           
Altres sessions/sopars en confiança -  €           
Altres despeses 300,00 €      
Coordinació i difusió 3.500,00 €   
TOTAL 11.100,00 € 
ACTIVITATS FORMATIVES 2020
Màster 500,00 €      
TOTAL 500,00 €      
ALTRES ACTIVITATS 2020
Estudis, treballs de recerca i congresos 500,00 €      
Consell Assessor d'Infraestructures 1.500,00 €   
TOTAL 2.000,00 €   
PUBLICACIONS 2020
Jornada Aigua i Ciutat 15.479,40 € 
TOTAL 15.479,40 € 

SUMATORI  DESPESES 45.029,40 € 

INGRESOS - DESPESES 937,80 €      

DESPESES
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